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Jegyzőkönyv 

 

Menyhárt Barbara (EHÖK Külügyi alelnök) 2019. március 5-én, 18:11 perckor 

megnyitja az EHÖK Külügyi Bizottság (EHKB) ülését. 

A Bizottság Lakatos Dorinát bízza meg a jegyzőkönyv vezetésével. 

Jelen van: Menyhárt Barbara (EHÖK), Kup Katica (BGGyK), Dániel Béla (ESN 

ELTE), Mekker Julianna (TTK), Timár Lili (PPK), Varga Flóra (TáTK), Móna Balázs Péter 

(GTI), Gál Anna (TÓK), Székely Ádám János (IK), Lakatos Dorina (EHÖK). 

Menyhárt Barbara megállapítja, hogy az ülés 7 jelen lévő mandátummal 

határozatképes. 

Az előzetesen kiküldött napirendhez nem érkezett módosítási javaslat, a 

Bizottság azt egyhangúlag elfogadta. 

A napirend a következő: 

1. Beszámoló 

2. GTI Mentorrendszer 

3. Munkacsoportok munkájának áttekintése 

4. Egyebek 

1. Beszámoló 

Menyhárt Barbara: Ismerteti a jelenlegi feladatait az Erasmus+ jelenleg zajló pályázati 

időszakában. Február 25-én elkezdődött az Erasmus+ kiegészítő támogatások leadása, 

amelyre 59 pályázat érkezett be, melyek közül eddig 1 pályázatot kellett elutasítani, a 

hiánypótlás jelenleg még zajlik. Február végén lezajlott a velencei utazás, erre 136 ELTE-

s hallgató utazott ki, így ez a kezdeményezés sikeresnek mondható. 
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A Nemzetközi Iroda felkérte egy részképzési pályázat bírálására, amelyre 9 hallgató 

pályázott. A múlthét folyamán megrendezték a KEK konferenciát. Ismerteti a jövőre 

vonatkozó változásokat a HÖOK-ban végzett munkájával kapcsolatban. 

Móna Balázs Péter (GTI): Felmérést készülnek végezni arra vonatkozóan, hogy melyek 

azok a lehetséges helyek, ahová a GTI-s hallgatók szívesen utaznának. Tervben van egy 

Campus Mundi tájékoztató lebonyolítása. 

Székely Ádám János (IK): Egyeztetéseket folytatnak a Camp Leaders-sel. A héten 

elindultak a választások a karon. Elindult két videós projekt, amelyben 

élménybeszámolók szerepelnek, ezzel elősegítve az Erasmus programra való 

jelentkezéseket.  

Kup Katica (BGGyK): Lezajlottak az alapozó órák az Erasmusos hallgatók számára. 

Elkezdték megosztani a személyes beszámolókat, valamint az oktatókkal kapcsolatban is 

szeretnének változtatást elérni, mert sokszor problémás a külföldön megszerzett 

kreditek elfogadása. Lezajlott a mentorjelentkezés, melyre sok érdeklődő volt. Tartottak 

egy Camp Leaders tájékoztatót. Újdonságként felmerült, hogy magyar hallgatók 

felvehetnek szabadkreditként olyan órákat, amiket Erasmusos hallgatóknak szerveznek, 

amelynek több pozitív hozadéka van.  

Gál Anna (TÓK): Lezajlott a második Erasmus tájékoztató a karon. Tervben van olyan 

órák szervezése, amelyet külföldi és hazai hallgatók egyaránt felvehetnek. 

Varga Flóra (TáTK): Csütörtökön tartják a mentorfelvételit az ESN-nél, valamint 

csütörtökön fognak bizottsági ülést tartani.  

Mekker Julianna (TTK): Az Erasmusra nagyjából másfélszer annyi pályázat érkezett 

be, mint az eddigi pályázati időszakokban. A holnapi nap folyamán fognak előadást 

tartani a Camp Leaders-sel kapcsolatban.  

Timár Lili (PPK): Lementek a magyar és angol nyelvű Erasmus+ tájékoztatók. 

Elkezdték a mentor interjúkat.  
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2. GTI Mentorrendszer 

Az egyes karok képviselői ismertetik a karokon működő mentorrendszereket, amelyek 

alapot adhatnak a GTI-n tervezett mentorrendszer kialakításához. Menyhárt Barbara 

javaslata, hogy a GTI-s választások lezajlását követően térjenek vissza a kérdésre és 

szeptemberre alakuljon ki a mentorrendszer, hogy tudják a hallgatók számára 

népszerűsíteni. 

3. Munkacsoportok munkájának áttekintése 

Kup Katica (BGGyK): Átnézték a honlapot, amellyel kapcsolatban változtatásokat kell 

végrehajtani. Fontos frissíteni a linkeket, amik elavultak. Az ott jelenlévő tartalmi 

információkat is meg kellene változtatni.  

Menyhárt Barbara javasolja, hogy az oldalt hallgatóbaráttá kell tenni oly módon, hogy 

ne rengeteg tartalmi információ, hanem kedvcsináló anyagok szerepeljenek a honlapon. 

Ezekhez képeket, linkeket lehetne felhasználni, amelyek akár karonként is eltérőek 

lehetnének, hogy minden hallgató megtalálja, amire szüksége van.  
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4. Egyebek 

Menyhárt Barbara a Nemzetközi Irodából Kövecses Gréti kérdését továbbítja a 

Bizottság tagjai felé: Tudnák-e honorálni a részönkormányzatok egyszeri közéleti 

ösztöndíj formájában a nemzetközi mobilitást népszerűsítő hallgatók munkáját 

(előadásait, workshopjait)? 

A bizottság tagjai nyitottak a kérdésben és továbbviszik a kérdést a részönkormányzatok 

elnökségi üléseire. 

19:25-kor Menyhárt Barbara lezárja az ülést. 

 

_____________________________ 

EHKB elnök 

 

_____________________________ 

Jegyzőkönyvvezető 

 

_____________________________ 

EB elnök 

 

mailto:ehok.elte.hu

